الوجهة السياحية والترفيهية
األمثل في أبوظبي
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القناة

تجربة غامرة لنمط حياة مفعم بالحيوية والنشاط
يعد مشروع “القناة” ،الذي يقع في منطقة ربدان ،الوجهة الترفيهية الفريدة النابضة
بالحياة ،كما يتمتع بإطاالت رائعة للواجهات البحرية في قلب مدينة أبوظبي.
يوفر مشروع “القناة” ،الذي يمتد على مساحة تزيد عن  146,000متر مربع ،مجموعة
فريدة من األماكن الترفيهية والسياحية من مطاعم مطلة على الممر المائي
وسينما وحوض لألحياء المائية بمساحة  5000متر مربع ومارينا لليخوت ومركز
للصحة واللياقة البدنية هو األول من نوعه ومحالت لبيع التجزئة ومناطق اجتماعية
للتنزه وتشجع على التفاعل االجتماعي بين الزوار.
يتميز هذا المشروع الفريد من نوعه بمجموعة رائعة من المقاهي والمطاعم الراقية
والمطاعم العائلية التي تقدم أشهى المأكوالت التي تلبي جميع األذواق لتمنحك
تجربة تناول طعام ال تُ نسى.
وبفضل ما يقدمه مشروع “القناة” يومياً من المفاجآت والمغامرات الرائعة التي ال
حصر لها ،يعد الوجهة المثالية التي يقصدها السكان من جميع أنحاء أبوظبي للترفيه
والمتعة.
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المطورون
دائرة البلديات والنقل
تعد دائرة البلديات والنقل في أبوظبي الهيئة الحكومية التي تعمل على وضع استراتيجية
التطوير العمراني في مدينة أبوظبي وإدارتها ودعمها ،وتهدف الدائرة إلى خلق بيئات
لكل من سكان المدينة وكذلك زوارها من السياح بما
معيشية مستدامة تنعم باالزدهار ٍّ
ينسجم مع رؤية أبوظبي .2030

شركة البركة الدولية لالستثمار
تأسست عام  ، 2006بسجل عامر
تحظى شركة البركة الدولية لالستثمار ،التي َّ
باألعمال الناجحة والمتنوعة في مجال التطوير العقاري والمقاوالت والهندسة
وإدارة المرافق والسياحة والضيافة والرعاية الصحية ،كما ساهمت ،من خال شراكتها
مع العديد من الجهات الحكومية ،بشكل كبير في مشروعات التنمية المجتمعية
الرئيسية التي أسست لبناء دولة يسودها االزدهار .ر
ويعد مشروع “القناة” النموذج األول لمشروعات البناء والتشغيل والتحويل (،)BOT
يجري تطويره بصورة مشتركة بالتعاون بين دائرة التخطيط العمراني ،والبلديات
وشركة البركة الدولية لالستثمار بما يساهم في تحقيق رؤية أبوظبي .2030
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حفل وضع حجر األساس

ﺳﺎس اﻟﻨﺨﻞ
5

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺠﻮﻟﻒ
ﻓﻨﺪق ﻓﻴﺮﻣﻮﻧﺖ
ﺑﺎب اﻟﺒﺤﺮ

اﻟﺮﻳﺎﻧﺔ

ﻓﻨﺪق ﺗﺮاﻳﺪرز
ﻓﻨﺪق ﺷﺎﻧﺠﺮﻳﻼ
ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮي

ﻗﺮﻳﺔ ﺳﺎس اﻟﻨﺨﻞ

ﻣﻨﺘﺠﻊ
رﺗﺰ ﻛﺎرﺗﻦ

ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻓﻨﺪق وﻧﺎدي اﻟﻈﺒﺎط

ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﺳﺎن

ﻓﻮﺗﻴﻞ

اﻳﺒ

ﺲ وﻧﻮ

رﺑﺪان

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮم

ﺑﻮاﺑﺔ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﻓﻨﺪق ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻴﺖ
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الموقع

مشروع متأصل في جذور الثقافة يستمد
إلهامه من المستقبل
يعد مشروع “القناة” ،الذي يقع في منطقة ربدان ،على الممر المائي الطبيعي
والتاريخي المتاخم للبر الرئيسي ،واحداً من أشهر الوجهات المتميزة في أبوظبي،
كما يتمتع بموقع متميز يالئم سكان المدينة وزوارها على حد سواء إذ يسهل
الوصول إليه من جزيرة أبوظبي كما يقع بجوار فنادق من فئة الخمس نجوم.
هذا وقد تم تصميم مشروع “القناة” ليخلو من األبراج والمباني الشاهقة في
المنطقة المجاورة له مباشرة ،مما يسمح باالستمتاع بالنسيم العليل واستنشاق
الهواء المنعش مع إمكانية رؤية المشهد الرائع لمسجد الشيخ زايد الكبير والحديقة
التذكارية المجاورة عبر المياه بكل وضوح.

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ

 5ﻣﻠﻴﻮن زاﺋﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ

ﻓﻨﺪق ﺣﻴﺎت ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻴﺖ

211

ﻓﻨﺪق وﻧﺎدي اﻟﻈﺒﺎط

326

ﻓﻨﺪق ﺷﺎﻧﺠﺮﻳﻼ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮي

374

ﻓﻨﺪق ﺗﺮاﻳﺪرز

314

ﻓﻨﺪق ﻓﻴﺮﻣﻮﻧﺖ ﺑﺎب اﻟﺒﺤﺮ

369

ﻓﻨﺪق اﻳﺒﺲ وﻧﻮﻓﻮﺗﻴﻞ

560

ﻣﻨﺘﺠﻊ رﺗﺰ ﻛﺎرﺗﻦ

619
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المشروع

م ً
رحبا بكم في متعة الحياة المطلة
على الواجهة البحرية الخالبةّ
يعد مشروع “القناة” ،الذي يقع في قلب مدينة أبوظبي على امتداد واجهة بحرية
بطول  2.4كيلومترات ،الوجهة المثالية لتنأى عن الحياة الصاخبة المكتظة في المدن
لزوار
ٍ
الكبرى وتستمتع
بأجواء تمنحك شعوراً بالحيوية واإلثارة واالنتعاش ،إذ يمكن ّ
“القناة” التنزه في مسارات للمشي متصلة بواسطة أربعة جسور ،كما يمكنهم االستمتاع
بأفضل التجارب على اإلطالق في سلسلة المطاعم والوسائل الترفيهية والمحالت
التجارية والمراكز الصحية واالنغماس في أجواء المغامرة واإلثارة.
يمنحك هذا المكان ،الذي تم تصميمه بحيث يكون وجهة ترفيهية حيوية مليئة بأجواء
المرح والمتعة لجميع أفراد العائلة ،مجموعة من التجارب الغامرة التي تحظى بها عند
مشاهدة العروض المائية على الطبيعة وحضور العروض الفنية الحية والحفالت
الموسيقية الرائعة واللعب في مراكز األلعاب التفاعلية واالستمتاع بأجواء المغامرة
تحت مياه حوض األحياء المائية.
يضم مشروع “القناة” أحد عشر مبنى يخدم جميع الزوار على اختاف احتياجاتهم
وأذواقهم.

األماكن
ذا ناشونال أكواريوم

ذا بريدج ويلنس هب
القناة سينما

بكسل في آر وأي  -سبورت

ادرينارك ادفنشر
صن ست تيراسز

كوميونتي باليس

مارينا اليت هاوس
زيتون تيراسز
ذا أيكون

فاملي هاب
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ذا ناشونال اكواريوم

تجربة استكشافية غامرة ألعماق البحار
يشتمل هذا الحوض المخصص لألحياء المائية األكبر في الشرق األوسط ،والذي
يعد وجهة رائعة ال يملك كل من يسمع بها من السكان والسياح إال أن يزورها،
أطول نفق مائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث يتيح لزواره الغوص في
أعماق عالم الحياة المائية الكتشاف ما يزيد عن  250نوعاً من األسماك والطيور
المائية والبرمائيات والفصائل العنكبوتية والزواحف.
ويستضيف هذا المكان ما يزيد عن  60معرضاً ويشهد عروضاً تفاعلية تحت المياه
مقاه ومطاعم
ٍ
وجوالت غوص في أعماق المياه إلطعام األسماك ،كما يضم
ومتاجر مستوحاة في تصميمها من األجواء المالحية والبحرية لجميع أفراد األسرة.
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ذا بريدج

الحياة الصحية هي األسلوب
األفضل للحياة العصرية
يضم المشروع مركزاً متطوراً للصحة واللياقة البدنية مصمم بأسلوب فريد من
نوعه حيث يمكن للزوار واألعضاء االستمتاع بأحدث األساليب واالتجاهات في هذا
المجال في الفصول الجماعية ومن خالل التدريب الشخصي والتدريب المتعلق
بالتغذية لتحقيق نتائج تحويلية تؤثر إيجابيا على أذهانهم وصحتهم الجسدية وكذلك
حالتهم النفسية.
كما يشتمل المشروع أيضاً على مضمار للجري وركوب الدراجات يحيط بحدود المكان
بأكمله ،كي يتمكن الزوار من ممارسة التمارين الرياضية واالستمتاع بأجواء الحماسة
والمناظر الطبيعية الخالبة.
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القناة سينما

متعة فريدة في أبهى صورها
يعد مشروع “القناة” المركز الجديد الذي يقصده الزوار للتسلية والمتعة في
أبوظبي ،وذلك لما يحظى به من مجمع سينما مستقل يمتد على نطاق واسع
ومسرح روماني مدهش يذهب بالعقول ،حيث يحظى زوار دور السينما الرائعة
بتجربة سينمائية فريدة إذ تعرض أحدث األفالم الرائجة على أكثر من  15شاشة
عرض كي يقضي جميع أفراد العائلة وقتاً مسلياً وممتعاً .
وتجتمع الثقافة مع روعة األداء الفني في المسرح الروماني المفتوح النابض
بالحياة حيث يستضيف فعاليات خاصة على مدار العام من مهرجانات وحفات
موسيقية ومعارض ،كما تشتمل الفعاليات المتنوعة على عروض مائية جذابة
باستخدام التقنيات االستشعارية للمياه مع الصوت واإلضاءة لخلق أجواء ساحرة
من المتعة واإلثارة.
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بكسل

ألعاب مواكبة ألحدث التكنولوجيا
مجمع “بكسل” لأللعاب حافل بالمغامرات مع قسم مخصص يمنح زواره أفضل
تجارب من خال مجمع ألعاب الواقع االفتراضي المخصص ومركز ألعاب الرياضة
اإللكترونية.
فيأخذك قسم الواقع االفتراضي المبتكر الممتد على مساحة مفتوحة ،مستويات
جديدة لم يسبق لها مثيل من المرح والمتعة بفضل تجارب الواقع المعزز والواقع
االفتراضي وتجارب عملية كذلك ،في حين تشتمل منطقة ألعاب الرياضة اإللكترونية
على أكاديمية مخصصة لتدريب الهواة والمحترفين في الفعاليات العالمية.
يشكل هذا المجمع بيئة حاضنة للمواهب الشابة الختبار مهاراتهم في أجواء آمنة
مليئة بالسعادة والضحكات المتعالية.
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أدرينارك ادفنشر
أغمر نفسك في األنشطة الممتعة

يمنح مركز “أدرينارك ادفنشر” زواره أفضل أجواء المتعة واإلثارة من خالل مجموعة
من النشاطات البدنية لألطفال والشباب.
يوفر هذا المركز العديد من األنشطة الممتعة مثل التسلق على الحائط وحلبات
الكرة المناورة وحلبات الجري على الجدران والتزلج رولير باليدن والحفر المليئة
بمكعبات اإلسفنج وغيرها من األلعاب واألنشطة المثيرة .ليشكل بيئة آمنة لألطفال
والكبار على حد سواء لممارسة األنشطة واالستمتاع بأفضل األوقات.
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صن ست تيراسز

تلذذ بتناول أشهى المأكوالت مع
خدمة استثنائية فريدة
استمتع بزيارة أفضل المطاعم في أبوظبي حيث تلتقي الخدمة المتميزة مع المناظر
الخالبة لتمنحك تجربة رائعة لن تنساها.
توفر لك هذه المساحة المخصصة لتناول الطعام ،حيث تقع في نهاية المشروع
ً
مطلة على الواجهة البحرية الجذابة ،حيث يجد زوارها مزيجاً من المطاعم ذات
الجودة العالية مع االستمتاع بتناول الطعام في أجواء عائلية.
ففي كل زاوية ،تكتشف مطعماً يقدم مأكوالت فريدة وأجواء من المتعة واإلثارة
يحظى بها جميع أفراد العائلة ،ويستضيف مشروع “القناة” واحدة من أكبر
المجموعات المتنوعة من المطاعم التي تقدم أشهى المأكوالت مع تجربة تناول
طعام مطلة على الواجهة البحرية النابضة بالحياة.
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كوميونتي باليس

تجد وسائل الراحة والرفاهية أينما ذهبت
تتيح هذه المنطقة المجتمعية ،التي تتميز بموقها المركزي في مشروع “القناة”،
لسكانها وزوارها من العائالت االستمتاع بأوقاتهم من خالل مجموعة متنوعة من
خيارات التسوق ووسائل الترفيه الشائقة.
فقد تم تصميم هذه المنطقة بحيث توفر لزوارها جميع احتياجاتهم وتسخرها لهم
في متناول أيديهم بفضل ما تزخر به من محالت سوبر ماركت كبيرة ومقاهي
ومطاعم مالئمة لألجواء العائلية ومتاجر صغيرة إضافة إلى مجموعة متنوعة من
محالت التجزئة األساسية متوفرة لخدمة البيئة المجتمعية المجاورة.
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مارينا اليت هاوس

تجربة ال مثيل لها على طراز ريفييرا
تعد منطقة “مارينا اليت هاوس” المكان المثالي ألصحاب اليخوت وعشاق الرياضات
المائية وأفراد العائلة لتناول الطعام والشراب واالستمتاع بأشعة الشمس المنعشة.
تتميز هذه المنطقة الفاخرة بموقعها المثالي في “القناة” حيث تتمتع بإطاللة
رائعة ألفق مدينة أبوظبي الساحرة ،وتشتمل المنطقة على مطاعم تقدم أشهى
المأكوالت البحرية ومقاهي وأماكن فاخرة مخصصة للجلوس وخدمات بحرية
مختلفة ،كما تحتوي على مارينا لليخوت تتسع لـ  105مرسى للقوارب ،لذا فهي
“المكان المناسب” لكل من يرغب في االستمتاع بوجبة لذيذة أو االندماج والتفاعل
مع اآلخرين أو اإلبحار في المياه ومشاهدة منظر غروب الشمس الخالب.
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زيتون تيراسز

تلذذ بتناول أشهى المأكوالت مع
خدمة استثنائية فريدة
استمتع بزيارة أفضل المطاعم في أبوظبي حيث تلتقي الخدمة المتميزة مع المناظر
الخالبة لتمنحك تجربة رائعة لن تنساها.
ً
والمطلة على الواجهة البحرية
توفر لك هذه المساحة المخصصة لتناول الطعام
مزيجاً من المطاعم ذات الجودة العالية .ففي كل زاوية تكتشف مطعماً يقدم
مأكوالت فريدة وأجواء من المتعة واإلثارة يحظى بها جميع أفراد العائلة ،ويستضيف
مشروع “القناة” واحدة من أكبر المجموعات المتنوعة من المطاعم التي تقدم
أشهى المأكوالت مع تجربة تناول طعام مطلة على الواجهة البحرية النابضة بالحياة.
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